CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2018/2019
Português

9.º ano

Testes
50%

CL/EL:
55%

Perfil do Aluno

Gr: 20%

Competências

Ex. Esc.:
25%

CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS, CAPACIDADES
Atividades de aula
Compreensão/expressão
Leitura/Educação Literária
Escrita
oral (O9)
(L9/EL9)
(E9)
40%
10%
10%
10%
• Interpretar discursos orais
com diferentes graus de
formalidade e complexidade.
• Consolidar processos de
registo e tratamento de
informação.
• Participar
oportuna
e
construtivamente
em
situações de interação oral.
• Produzir
textos
orais
corretos, usando vocabulário
e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a
mecanismos de organização e
de coesão discursiva.
• Produzir textos orais (5
minutos) de diferentes tipos e
com diferentes finalidades.
• Reconhecer a variação da
língua.

• Ler em voz alta.
• Ler textos diversos.
• Interpretar
textos
de
diferentes
categorias,
géneros
e
graus
de
complexidade.
• Utilizar
procedimentos
adequados à organização e
tratamento da informação.
• Ler para apreciar textos
variados.
• Reconhecer a variação da
língua.
• Ler e interpretar textos
literários.
• Apreciar textos literários.
• Situar obras literárias em
função de grandes marcos
históricos e culturais.
• Ler e escrever para fruição
estética.

• Planificar a escrita de
textos.
• Redigir textos com
coerência
e
correção
linguística.
• Escrever para expressar
conhecimentos.
• Escrever textos
expositivos.
• Escrever textos
argumentativos.
• Escrever textos
diversos.
• Rever os textos
escritos.

G.
A.
B.
C.

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução
problemas

de

D. Pensamento crítico e criativo
E. Relacionamento interpessoal
F. Desenvolvimento pessoal e
autonomia

H.
I.

Domínio socioafetivo
e organizativo

Gramática
(G9)
10%

10%

• Explicitar aspetos da
fonologia do português.
• Explicitar
aspetos
fundamentais da sintaxe
do português.
• Reconhecer
propriedades das palavras
e formas de organização
do léxico.

• Responsabilidade
• Autonomia
• Cumprimentos de
regras
• Respeito
pelas
normas cívicas e
morais

Bem-estar,
saúde
e
ambiente
Sensibilidade estética e
artística
Saber científico, técnico e
tecnológico

J. Consciência e Domínio do Corpo
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